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Casele de Ajutor Reciproc din Europa se
aşteaptǎ ca criza economicǎ din
S.U.A. sǎ se extindǎ spre Est
Congresul Tehnic al WOCCU abordeazǎ strategii de
dezvoltare a CAR-urilor
BUCUREŞTI, România— Provocǎrile economice
actuale cu care se confruntǎ Statele Unite au constituit
subiecte de discuţie frecvente la Congresul Tehnic
WOCCU al Caselor de Ajutor Reciproc din Europa care Participanţii la Congresul Tehnic European al
WOCCU (de la stânga la dreapta) Florin
a avut loc sǎptǎmâna trecutǎ în Bucureşti, România.
Simion, director executiv al FEDCAR; Brian
Pentru a-i ajuta mai bine pe participanţii din domeniul
Branch, vicepreşedinte executiv/director
caselor de ajutor reciproc sǎ se descurce, prezentatorii administrativ al WOCCU; şi Grzegorz Bierecki,
preşedinte al NACSCU, îi ascultǎ cu atenţie pe
de la congresul cu durata de o sǎptǎmânǎ au oferit
vorbitori in cadrul întrunirii organizate la
Bucureşti.
strategii de consolidare a mişcǎrilor caselor de ajutor
reciproc şi de sprijin pentru instituţiile individuale sǎ facǎ faţǎ mai uşor efectului anticipat de
extindere a crizei economice din Statele Unite aflatǎ în creştere.
"Acestea sunt vremuri competitive dar promiţǎtoare pentru casele de ajutor reciproc," a spus
Brian Branch, vicepreşedinte executiv şi director administrativ al WOCCU unui numǎr de
aproape 150 de delegaţi din 10 ţǎri care au participat la congres. Printre participanţi s-au
numǎrat membri ai Guvernului României şi ai Bǎncii Naţionale a României. "Oamenii se vor
îndrepta din ce în ce mai mult spre casele de ajutor reciproc pentru a-i ajuta sǎ facǎ faţǎ
provocǎrilor economice în aceatǎ perioadǎ turbulentǎ."
Delegaţi din Irlanda, Lituania, Macedonia, Moldova, Polonia, România, Rusia, Ucraina,
Statele Unite şi Uzbekistan au participat la sesiuni educative menite sǎ ajute casele de
ajutor reciproc din Europa sǎ continue sǎ se dezvolte şi sǎ ofere servicii membrilor întrucât
criza economicǎ din S.U.A. se extinde spre est. Conform rapoartelor locale, se aşteaptǎ ca
undele de şoc economice sǎ devinǎ tot mai puternice şi sǎ punǎ probleme mai mari caselor
de ajutor reciproc din Europa pe tot parcursul anului 2009 şi pânǎ în 2010.
"Suntem aici pentru a coopera şi pentru a ne sprijini
reciproc munca," a explicat Grzegorz Bierecki,
preşedinte al Asociaţei Naţionale a Cooperativelor de
Economii şi Caselor de Ajutor Reciproc (NACSCU),
asociaţia profesionalǎ a caselor de ajutor reciproc din
Polonia, şi trezorier al consiliului director al WOCCU,
în discursul sǎu cǎtre participanţii la conferinţǎ. "Acest
lucru este foarte important pentru noi în Europa de
Est."
Grzegorz Bierecki de la NACSCU a subliniat
Sesiunile educative s-au axat pe managementul
nevoia unei mai mari unitǎţi între casele de ajutor financiar, construirea caselor de ajutor reciproc,
reciproc din Europa de Est.
controlul delincvenţei (întârzierile la platǎ), fixarea
ratei dobânzii şi marketing. Seminariile au subliniat de asemenea importanţa practicǎrii
lobby-ului şi a elaborǎrii unei legislaţii model a caselor de ajutor reciproc, elaborarea de
politici şi regulamente şi rolul adecvat şi autoritatea membrilor consiliului director. Sesiunile

educative au fost prezentate simultan în englezǎ, polonezǎ, românǎ şi rusǎ.
Congresul Tehnic al Caselor de Ajutor Reciproc din Europa, cosponsorizat de Federaţia
Centralǎ a Caselor de Ajutor Reciproc din România (FEDCAR), a fost sesiunea finalǎ dintre
cele patru astfel de sesiuni prezentate anul acesta de WOCCU. Congrese tehnice
anterioare s-au organizat în oraşul Guatemala, Guatemala, în august; în Nadi, Fiji, la
sfârşitul lui septembrie; şi în Banjul, Gambia, în octombrie.

Consiliul Mondial al Caselor de Ajutor Reciproc (WOCCU) este asociaţia profesionalǎ şi
agenţia mondialǎ de dezvoltare pentru casele de ajutor reciproc. WOCCU promoveazǎ
dezvoltarea susţinutǎ a caselor de ajutor reciproc şi a altor cooperative financiare din
întreaga lume pentru a-i face pe oameni mai puternici prin accesul la servicii financiare
disponibile şi de înaltǎ calitate. WOCCU pledeazǎ în favoarea sistemului global al caselor
de ajutor reciproc în faţa organizaţiilor internaţionale şi colaboreazǎ cu guvernele naţionale
pentru îmbunǎtǎţirea legislaţiei şi reglementǎrilor. Programele sale de asistenţǎ tehnicǎ
introduc noi instrumente şi tehnologii pentru îmbunǎtǎţirea rezultatelor financiare ale
caselor de ajutor reciproc şi creşterea razei lor de acţiune.
În întreaga lume, 49.000 de case de ajutor reciproc din 96 de ţǎri deservesc peste 177
milioane de oameni. În 2007, programele de asistenţǎ tehnicǎ ale Consiliului Mondial au
ajuns la aproape 6 milioane de oameni din 17 ţǎri. Aflaţi mai multe despre impactul
WOCCU's în întreaga lume pe www.woccu.org.
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